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ગજુરાત વિદ્યતુ વિયતં્રક આયોગ 
વિદ્યતુ લોક્પાલ, ગજુરાત રાજ્ય, 

પોલીટેક્િીક ક્્પાઉન્ડ, બેરેક િ.ં૩, આંબાિાડી, 
અમદાિાદ-૩૮૦૦૧૫ 

સમક્ષ 

કેસ િ.ં ૭૫/૨૦૧૭ 

અરજદાર : શ્રી લખમણભાઈ રામજીભાઈ િાણદં,  
   ગામ: ધતરુીયા.  તા.-કલ્યાણપરુ. જી.-દેિભમુી દ્વારકા. 
રજૂઆત કરિાર: કોઇ હાજર રહ્ય ુિહી. 

વિરૂધ્ધ 
સામાિાળા : િાયબ ઈજિેર, 

પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ, 
પેટા-વિભાગીય કચેરી, કલ્યાણપરુ. જી.-દેિભમુી દ્વારકા. 

રજૂઆત કરિાર: કોઇ હાજર રહ્ય ુિહી. 
::: રજૂઆત::: 

૧.૦. અરજદારે, પવિમ ગજુરાત િીજ કંપિી લલવમટેડ,ભાિિગરિા ગ્રાહક ફરરયાદ વિિારણ 
ફોરમિી ફરરયાદ િ.ં૧૭/ક્િા.૦૧/૨૦૧૭-૧૮ અન્િયે અપાયેલ હકુમ ક્રમાકં ૪૦૯૪ 
તા.૧૬.૦૫.૨૦૧૭ િા હકુ્મથી િારાજ થઈ અતે્ર રજૂઆત કરેલ છે. જે રજૂઆતિે આ 
કચેરીિા કેસ રજીસ્ટરે દાખલ કરી કેસ િ.ં૭૫/૨૦૧૭ થી િોંધેલ છે. આ કેસિી સિુિણી 
તા.૦૭.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ રાખિામા ંઆિેલ પરંત ુજેમા અરજદાર તથા સામાિાળા 
કોઇ હાજર રહલે િહી, જેથી સદર કેસિી બીજી સિુિણી તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ 
રાખિામા ંઆિેલ, જેમા પણ અરજદાર તથા સામાિાળા કોઇપણ જાતિી જાણ કયાા 
િગર હાજર રહલે િહી. 

૨.૦. અરજદારે િીચે મજુબ લેખીત રજુઆત કરી. 
૨.૧. અરજદાર શ્રી લખમણભાઈ રામજીભાઈ િાણદં, તા.-કલ્યાણપરુ, જી.-દેિભમુી દ્વારકા િા 

ગામ ધતરુીયા ખાતે સિે િ.ં૧૦૩/પૈ.૧ થી ૬૦ વિઘા જમીિ એટલે કે હ.ે૯-૦૬-૫૦ થી 
આિેલ છે, સદર જમીિમા ંએક કુિા પર ખેતીિાડી િીજ જોડાણ ધરાિે છે. અરજદારે 
સદર જમીિમા ંબીજા કુિા પર ખેતીિાડી િીજ જોડાણ મેળિિા સામાિાળાિી કચેરીમા ં
િર્ા ૨૦૧૧મા ંરૂ.૨૦૦/- િોંધણી ફી ભરપાઇ કરી અરજી િોંધાિેલ. 
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૨.૨. અરજદારિો ક્રમ મજુબ િારો આિતા આિેલ િોરટસ મજુબ સામાિાળાિી કચેરીમા ં
દસ્તાિેજો પરુા પાડિા જતા ં સામાિાળા દ્વારા એક સ્થળે એક િીજ જોડાણ હયાત 
હોિાથી બીજુ િીજ જોડાણ િ મળી શકે. તેમ જણાિી સદર અરજી દફતરે કરિામા ં
આિેલ, જે કારણોસર ફોરમમા ંરજુઆત કરિાિી ફરજ પડી પરંત ુફોરમ દ્વારા પણ 
પરરપત્ર િ.ં૨૧૮૯ તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ તથા પરરપત્ર િ.ં૨૦૪૪ તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૬ મજુબ 
અરજદારિી ફરીયાદ િકારી કાઢિામા ંઆિેલ. 

૨.૩. અરજદારે જણાિેલ કે અરજદારે જ્યારે અરજી િોંધાિેલ ત્યારે કોઇ વિયમો, કાયદાઓ 
તથા િિા િીજ જોડાણિી જોગિાઇઓ હયાત િ હતી. અરજદારિી અરજી બાદ 
સામાિાળા દ્વારા અલગ અલગ બે પરરપત્ર આિેલા હોિાન ુજણાિી સદર અરજી રદ્દ 
કરિામા ંઆિેલ. સામાિાળાિી બેદરકારીિે કારણે એક િીજ જોડાણ હોય તે સ્થળે બીજુ 
િીજ જોડાણ િ આપી શકાય તે પરરપત્ર અંગે અરજદારિે કોઇ જાણ કરિામા ંઆિેલ 
િથી. 

૨.૪. અરજદારે પરરપત્રોન ુયોગ્ય અથાઘટિ કરી, િિા િીજ જોડાણિી અરજી મજુબ િીજ 
જોડાણ સદર જમીિમા ંબીજા હયાત કુિામા ંિહલેી તકે અપાિિા વિિતંી કરી. 

૩.૦. સામાિાળાએ િીચે મજુબ લેખીત રજુઆત કરી. 
૩.૧. અરજદાર શ્રી લખમણભાઈ રામજીભાઈ િાણદં, દ્વારા ગામ ધતરુીયા ખાતે સિે િ.ં૧૫૭ 

પૈકી ૧મા ં સામાન્ય યોજિા હઠેળ ૫ હો.પા.નુ ં ખેતીિાડી િીજ જોડાણ મેળિિા 
તા.૧૮.૦૧.૨૦૧૧િા રોજ અરજી કરેલ. 

૩.૨. સામાન્ય અગ્રતાક્રમ મજુબ અરજદારિો િારો આિતા તેમિી માગંણીિાળા સિે 
િબંરમા ંમોજણીકામ હાથ ધરિામા ંઆિેલ. જે દર્યાિ સદર સિે િબંરમા ંએક ખેતી 
વિર્યક િીજ જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૮૫૭૪૪/૦૦૯૪૨/૬થી શ્રી રાઠોડ લખમણભાઈ 
રામજીભાઈિા િામનુ ંહયાત માલમુ પડલે. સદર સિે િ.ં મા ંખેતી વિર્યક િીજ જોડાણ 
હયાત હોઇ, સામાિાળા કંપિીિા વિયમોનસુાર સદર સિે િ.ં મા ંઅરજદારિે િવુ ંિીજ 
જોડાણ મળી શકે િહી. 

૩.૩. સામાિાળા કંપિીિા હયાત પ્રિતામાિ વિયમોનસુાર GUVNLિા (૧) પરરપત્ર િ.ં 
GUVNL/Tech/Ag.conn./૨૧૮૯ તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ મજુબ એક સિે િબંરમા ંએક 
ખેતી વિર્યક િીજ જોડાણ હયાત હોય તો બીજુ ખેતી વિર્યક િીજ જોડાણ મળિાપાત્ર 
થતુ ંિથી. તથા (૨) પરરપત્ર િ.ં GUVNL/Tech-2/RNR/2044 તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૬ 
મજુબ અરજદાર/ગ્રાહકિી જમીિ ૮ (આઠ) એકરથી િધારે કે્ષત્રફળ હોય તેિા સળંગ 
એક જ સિે િબંરમા,ં બીજુ ખેતી વિર્યક િીજ જોડાણ મેળિી શકશે. બીજા ખેતી 
વિર્યક િીજ જોડાણ માટે પાત્રતા ધરાિિાર ખેડતૂ માટે આ યોજિા પરરપત્ર બહાર 
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પડયા તારીખથી અમલી થશે અિે અરજદારે લાગ ુપડતી પેટા વિભાગીય કચેરીમા ં
જરુરી દસ્તાિેજો, સાદા કાગળ પર બાહંધેરી પત્ર અિે િોંધણી ફી સાથે વિયત િમિૂામા ં
અરજી કરિાિી રહશેે. સદર યોજિાિો પરરપત્ર બહાર પડયા બાદ અરજદારે િિેસરથી 
અરજી કરિાિી રહ ેછે. પરરપત્ર બહાર પડયા બાદ અરજદારિી િોંધણી બાદ જ પ્રવતક્ષા 
યાદીમા ંતેિો ક્રમ ઉમેરાશે. જેથી કરીિે હાલિી અરજદારિી રજૂઆત અન્િયે  સદર 
અરજી મજુબ િીજ જોડાણ આપી િ શકાય. 

૩.૪. ગ્રાહક તકરાર વિિારણ ફોરમ દ્વારા પણ પ્રિતામાિ વિયમ મજુબ એકજ સિે િબંરમા ં
જો એક િીજ જોડાણ હયાત હોય તો બીજુ ખેતી વિર્યક િીજ જોડાણ આપી શકાય 
િહી, તે મજુબિો હકુમ કરેલ છે, જેથી કરીિે પણ અરજદાર િીજ જોડાણ મેળિિા 
પાત્રતા ધરાિતા િથી. 

૩.૫. ફોરમિા હકુમ અન્િયે સામાિાળા િીજ કંપિી, કલ્યાણપરુ દ્વારા અરજદારિે તમામ 
પ્રકારિી જાણકારીથી મારહતગાર કરિામા ંઆિેલ છે. અરજદારિી સદર અરજી એક 
િર્ાિી સમય મયાાદા સધુી ફોરમિા હકુમ અન્િયે પડતર રહશેે, જેિી જાણકારી પણ 
અરજદારિે આપેલ છે.     

:::ચકુાદો::: 
૪.૦. અરજદારે કરેલ લેખીત રજૂઆત તથા સામાિાળાિી લેખીત રજૂઆત અિે રજૂ કરાયેલા 

દસ્તાિેજી પરુાિાઓિે આધારે િીચે મજુબિા વિણાય ઉપર આવુ ંછં. 
૪.૧. અરજદારિી પેરા િ.ં૩.૧મા ં દશાાિેલ ખેતી વિર્યક િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે 

સામાિાળા દ્વારા સ્થળ તપાસ તથા મોજણી કરિામા ંઆિેલ જે દર્યાિ સદર સિે 
િ.ં૧૫૭ પૈકી ૧મા ંશ્રી રાઠોડ લખમણભાઈ રામજીભાઈિા િામન ુખેતી વિર્યક િીજ 
જોડાણ ગ્રાહક િ.ં૮૫૭૪૪/૦૦૯૪૨/૬થી હયાત માલમુ પડલે. 

૪.૨. અરજદારિી પેરા િ.ં૨.૧િી અરજીિે ગજુરાત ઉજાા વિકાસ વિગમ લીમીટેડિા પરરપત્ર 
િ.ંGUVNL/Tech/Ag.conn./૨૧૮૯ તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ તથા પરરપત્ર િ.ંGUVNL-
T-2-RNR-2044 તા.૨૫.૧૦.૨૦૧૬ મજુબ એક સિે િબંરમા ંબીજુ ખેતી વિર્યક િીજ 
જોડાણ મેળિિા પાત્રતા ધરાિત ુિથી. તેમ સામાિાળાએ જણાિીિે અરજદારિે સદર 
િીજ જોડાણિી અરજી અન્િયે જાણકારી આપેલ છે તથા પત્ર િ.ં૩૧૭૬ 
તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૭િા રોજ જાણ કરી સદર અરજી મજુબનુ ંિીજ જોડાણ અરજદારિા ં
અન્ય સિે િબંરમા ંમેળિિા માટે મારહતગાર કરેલ છે. 

૪.૩. ફોરમ દ્વારા તા.૧૬.૦૫.૨૦૧૭િા હકુમ અન્િયે પણ અરજદારિે પેરા િ.ં૨.૧િી અરજી 
મજુબ સામાિાળા કંપિીિા ંપ્રિતામાિ વિયમોનસુાર િીજ જોડાણ મેળિિા મારહતગાર 
કરી જરૂરી દસ્તાિેજો સાથે સામાિાળાિે અરજી િોંધાિિા આદેશ કરેલ છે. 
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 અરજદાર દ્વારા ફોરમિા ંઆદેશ અન્િયે કોઇ કાયાિાહી કરી હોય તેમ માલમુ પડત ુ
િથી. 

૪.૪. અરજદારિી હાલિી રજૂઆત ફોરમિા ં તા.૧૬.૦૫.૨૦૧૭િા ં હકુમ બાદ 
તા.૧૫.૦૭.૨૦૧૭િા ંરોજ કરેલ છે, જે તા.૨૮.૦૭.૨૦૧૭િા ંરોજ લોકપાલ કચેરીમા ં
પ્રાપ્ત થયેલ છે. ફોરમિા ંહકુમ મળ્યા બાદ ૧ માસમા ંવિદ્યતુ લોક્પાલ સમક્ષ રજૂઆત 
કરિાિી જોગિાઇ પ્રસ્થાવપત થયેલ હોઇ, સદર રજૂઆત વિદ્યતુ લોક્પાલ કચેરી સમક્ષ 
આશરે એક માસ વિલબંથી દાખલ થયેલ હોઇ, સદર વિલબંિા કારણો રજૂ કરિા અંગે 
અરજદારિે પત્ર િ.ં૧૮૬ તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૭િા ંરોજ કેસિી િોંધણી િખતે જણાિિામા ં
આિેલ પરંત ુઅરજદારે જે અંગે કોઇપણ જિાબ દાખલ કરેલ િથી. 

૪.૫. અરજદારિી હાલિી રજૂઆતમા ંઅરજદાર તથા સામાિાળા, બિેં બે િખતિી સિુિણી 
દર્યાિ ગેરહાજર રહલે છે. 

 અરજદારે રજૂઆતિા ંવિલબંિા ંકારણો રજૂ કરેલ િથી, તેમજ વિદ્યતુ લોક્પાલ સમક્ષિી 
રજૂઆત પરત્િે અરજદાર સિુિણીમા ં ગેરહાજર રહલે છે. આથી સાલબત થાય છે કે 
અરજદારિે હાલિી રજૂઆત/ફરીયાદમા ં કોઈ રસ િથી. અરજદારિી સદર ફરીયાદ 
ઉપર્ુાક્ત િોંધ મજુબ રદ્દ કરિામા ંઆિે છે. 

૪.૬. આથી આ રીતે પેરા િ.ં૪.૫ મજુબ હકુમ કરિામા ંઆિે છે. 
૪.૭. ખચા અંગે કોઇ ચકુાદો િથી. 
૪.૮. અરજદારિી અરજી/રજૂઆત આ સાથે ફેંસલ કરિામા ંઆિે છે. 
         
 
        (રદલીપ રાિલ) 
        વિદ્યતુ લોકપાલ 
         ગજુરાત રાજ્ય, અમદાિાદ. 
અમદાિાદ 
તા. ૦૩.૧૦.૨૦૧૭. 


